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Ročník II.

Advent 2000
Advent nás pripravuje na sviatky Narodenia, v ktorých si pripomíname prvý
príchod Božieho Syna medzi ľudí. Práve
takáto spomienka nás núti obracať pozornosť na druhý Kristov príchod na
konci čias.

november 2000

Ježiš Kristus
jediný Spasiteľ sveta chlieb pre
nový život

s ním a s tými, ktorí sa živia tým istým
pokrmom nového života.

I. „Toto robte na moju pamiatku“

9. Prijímať pokrm je pre život nevyhnutné a spolustolovanie je znakom
blízkosti, dôvernosti. Eucharistiou z nás
Ježiš robí nielen svojich spolustolovnkov,
ale v duchovnom pokrme nám prináša
seba samého, aby sme žili v ňom. „Naša
spoluúčasť na tele a krv Kristovej nemá
iný cieľ, ako nás premeniť na to, čo prijímame; umožňuje nám úplne - telesne aj
duchovne - obliecť si toho, v ktorom sme
zomreli, boli sme pochovaní a vstali sme
z mŕtvych“.12
„Požívať Kristovo telo“ prináša so sebou smelosť Božej lásky a pohoršenie
nebeskej múdrosti, práve tak ako Vtelenie a kríž: „Ja som živý chlieb, ktorý
zostúpil z neba. Ak niekto je tento chlieb,
bude žiť večne. Chlieb, ktorý mu ja dám,
je moje telo pre život sveta. Kto je moje
telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja
v ňom“ (Jn 6,51-56).
Pre apoštolov tieto tajomné Ježišove
slová získali svoj plný zmysel, keď sediac
s nimi pri stole v predvečer svojho utrpenia „vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho
a povedal: ’Toto je moje telo, ktoré je pre
vás; toto robte na moju pamiatku.‘. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril:
’Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi.
Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na
moju pamiatku.‘ (1 Kor 11,23-25).
Toto sú však stále tie isté slová, ktoré
vyslovuje Ježiš ústami kňaza a v sile
Ducha Svätého aj v našich Eucharistiách.
„A keďže On sám potvrdil a povedal
o chlebe: ’Toto je moje telo‘, kto sa odváži ešte pochybovať? A keďže On potvrdil
a povedal: ’toto je moja krv‘, kto ešte
bude pochybovať, tvrdiac, že to nie je
jeho krv? A tak ich dostávame s úplnou
istotou ako Kristovo pravé telo a krv. Pod
spôsobom chleba sa ti dáva telo a pod
spôsobom vína krv, pretože keď dostaneš Kristovo telo a krv, stávaš sa jedným
telom a jednou krvou s Kristom“.13

II. pokračovanie
Pamiatka prežívaná
podľa Ježišovho príkladu

Počas Adventu 2000 „s pohľadom
upreným na tajomstvo vtelenia Božieho
Syna Cirkev sa pripravuje prekročiť prah
tretieho tisícročia“ (Incarnationis mysterium, 1).
„Dejiny spásy nachádzajú svoj vrcholný bod a posledný význam v Ježišovi
Kristovi. V ňom sme všetci dostali ’milosť
za milosťou‘ (Jn 1,16) a dosiahli sme
zmierenie s Otcom (porov. Rim 5,10; 2
Kor 5,18).
Narodenie Ježiša Krista v Betleheme
nie je udalosť, ktorú by bolo možno odsunúť do minulosti. Pred ním totiž stoja
celé ľudské dejiny: jeho prítomnosť osvecuje náš dnešok i budúcnosť sveta. On je
’Živý‘ (Zjv 1,18), ’ten, ktorý je, ktorý bol
a ktorý príde‘ (Zjv 1,4). Pred ním sa musí
zohnúť každé koleno v nebi, na zemi
i v podsvetí a každý jazyk musí vyznať,
že on je Pán (porov. Flp 2,10-11).
V stretnutí s Kristom každý človek objavuje tajomstvo svojho vlastného života.
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7. Duch pozýva Cirkev uskutočňujúcu
pamiatku Kristovej Veľkej noci, aby sa
zjednotila s nepoškvrnenou obetou, ktorú
predkladá Otcovi. Kristova obeta sa tak
stáva aj obetou toho, kto sa na nej zúčastňuje.10
Vieme, že prikázanie: „Toto robte na
moju pamiatku“ je úzko späté s novým
prikázaním, ktoré rovnako dal Ježiš
učeníkom, keď s nimi stoloval: „Keď som
teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj
vy si máte jeden druhému nohy umývať.
Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili,
ako som ja urobil vám.“ (Jn 13,14-15).
Nemôžeme však uskutočňovať Ježišovu pamiatku v liturgickej podobe, ak
neuskutočňujeme pamiatku jeho postoja
totálnej lásky v každodennom živote. To
robí učeníkov skutočne poslušnými svojmu učiteľovi a Pánovi. Nevieme si ani
predstaviť, že by Kristovi učeníci kráčali
po ceste, ktorá nie je cestou Pána zomrelého a zmŕtvychvstalého. Zrejmým
dôkazom toho je mučeníctvo, prítomné
v dejinách Cirkvi až po naše dni. Relikvie
mučeníkov, ktoré sa už od najstarších
čias kladú pod oltár, kde sa slávi pamiatka „obety nášho zmierenia“,11 sú trvalým
pozvaním k životne dôležitej pamiatke
Ježišovho prikázania. Len sila Eucharistie umožnila a ešte umožňuje nespočetným mužom a ženám dosvedčovať životom mimoriadnu novinu Pánovej Veľkej
noci.
II. „Vezmite a jedzte“
Eucharistický pokrm nám umožňuje
vstúpiť do spoločenstva s Kristom a stať
sa jedným telom Cirkvi.
8. Sviatostné znaky Kristovej obety
sú posvätený chlieb a víno: mať na nich
spoluúčasť znamená vstúpiť do spoločenstva s Ježišom a stať sa tak jedno

Chlieb nového života

Je to skutočne zázračné povolanie:
v prijímaní a požívaní Chleba života je

naozaj dôstojné a správne vzdávať vďaku!
Jeden Chlieb
na vytvorenie jedného tela
10. Začlenení do Krista skrze krst
ako ratolesti jedného viniča (porov. Jn
15,5) sa poznáme ako deti spoločného
otca vôkol eucharistického stola: „Chlieb,
ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my
mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme
podiel na jednom chlebe“. (1 Kor 10,1617)
V odpovedi na Ježišovo pozvanie:
„Vezmite a jedzte“ sa Cirkev buduje vo
zväzku jednoty. Deje sa tak, keď pri
slávení Eucharistie prosíme Otca:
„...nech nás všetkých, ktorí máme účasť
na Kristom tele a krvi, združí v jedno
Duch Svätý“.14
„Chlieb naozaj predstavuje obraz
Kristovho tela. Chlieb je skutočne produktom mnohých obilných zŕn. Tie sa
pomelú na múku, múka sa potom zamie-

si s vodou na cesto a to sa upečie na
ohni. Tak aj Kristovo mystické telo je
jedno, tvorí ho však celý ľudský rod, ktorý
skrze oheň Ducha Svätého smeruje
k svojmu dokonalému stavu“.15 Jednota
tela však vôbec neznamená uniformitu
jeho členov: jediný chlieb oživuje rozličné
úrady a charizmy organizmu Cirkvi
a pomáha každému žiť podľa jeho povolania pri zachovávaní jednoty Ducha.
A tak počnúc hlavou, celé telo, pevne
spojené, dostáva silu k rastu, pričom sa
buduje v láske (porov. Ef 4,1-16).
Avšak Cirkev, jedna a svätá, skrze
Ducha, ktorý ju preniká, je ešte stále
rozdelená vo svojich synoch, ktorí sa
v priebehu dejín odlúčili pre hriech
a vzájomné nedorozumenia. A preto sa
kresťania napriek spoločnému krstu
nemôžu zúčastňovať na spoločnej hostine, uvedomujúc si, že jednota v láske
vyžaduje jednotu v pravde.
Neprestajná výzva k plnému spoločenstvu - eucharistickej oslave - sa medzitým stala túžbou všetkých pokrstených
stretnúť sa a tiež znamením spoločného

Eucharistický kongres v našej obci

Svätý otec v príhovore Slovákom na národnej púti v Ríme povedal, že jubileum je
ponukou na stretnutie s Kristom. On nám prichádza na pomoc v Eucharistii. Svojím
telom a krvou pomáha a posilňuje veriacich, aby mohli žiť podľa evanjelia, ktoré je
schopné pretvoriť človeka i spoločnosť. Preto v Ríme od 18. do 25. júna sa konal 47.
medzinárodný eucharistický kongres s názvom: Ježiš Kristus jediný Spasiteľ sveta, chlieb pre nový život. Jedinečnú príležitosť mala aj naša obec, kedy od sviatku
Božieho tela sa aj u nás konal farský eucharistický kongres do nedele 25. júna. Buď
vždy pozdravená Hostia živá... touto piesňou a krátkym príhovorom začal pán farár
Akimjak, správca fary slúžiť svätú omšu. Vyzval veriacich, aby sa pripojili k slávnosti
Eucharistie v Ríme a aj po ďalšie dni prichádzali pred sviatostného Spasiteľa. V
homílii uviedol príklad zo Starého zákona o prorokovi Eliašovi, ktorý bol prenasledovaný kráľovnou Jezabel. Chcel sa zachrániť pred prenasledovaním, odišiel do púšte
a tam nasýtený pokrmom od anjela dostal sa na horu Horeb - Horu oslávenia. Tak
ako Eliáš posilnený pokrmom anjela, tak aj my nasýtení telom a krvou Eucharistického Krista dostali sme sa raz k večnému osláveniu. Po sv. omši bol vyložený Sviatostný Spasiteľ k celodennej poklone. Celý deň sa niesol vo sviatočnom duchu. Popoludní veriaci pripravovali oltáriky na oslavu Božieho tela. Počas celého farského
V sobotu na sviatok sv. Jána pokra- ktorú slúžil pán farár Akimjak. V homílii
čoval eucharistický kongres sv. omšou, tiež sa zastavil pri osobe sv. Jána, ktorý

úsilia kráčať v ústrety uskutočneniu
Kristovej modlitby: „...aby všetci boli
jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe,
aby aj oni boli v nás jedno...“ (Jn 17,21).
P o z n á m k y:
10. Porov. Všeobecné smernice Rímskeho
misála, 55 f, Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1368.
11. Rímsky misál, Tretia Eucharistická modlitba.
12. Sv. Leone Magno, Discorsi, 12, in Liturgia
hodín.
13. „Catechesi“ di Gerusalemme, in Liturgia
hodín.
14. Rímsky misál, Druhá eucharistická modlitba.
15. Sv. Gandenzio da Brescia, Trattati 2, in
Liturgia hodín.

Inštrukcia 47. medzinárodného kongresu,
Rím 18.-25.6.2000
(pokračovanie v budúcom čísle)

eucharistického kongresu v miestnom
rozhlase bol denne prehrávaný Jubilejný
hymnus - Sláva Ti Kriste Ježiš..., ako pozvánka, či ponúka k návšteve Eucharistie.
Popoludní o 17.00 hod. začal eucharistický
ruženec. Predmodlieval sa pán kaplán
Adamko s miništrantami a po ňom nasledovala sv. omša. Tu pán kaplán v homílii
vyzdvihol jednotu. Jednotu medzi manželmi, rodičmi a deťmi, veriacich medzi sebou,
ale ako na najdôležitejšiu poukázal na
jednotu veriaceho s Kristom, ktorý sa nám
dáva celý. Ako silný Boh, nepodriaďuje si
človeka ako to býva v živote, v prírode, že
silný využíva a podmaňuje si slabého a sýti
sa ním. Ježiš ako silný stáva sa duchovným pokrmom a nápojom pre nás slabých.
Stačí ho prijať, prosiť a celý sa mu odovzdať. Po sv. omši pokračovala za hlaholu
zvonov, spevom veriacich a posypávaním
kvetov deťmi pred Sviatosťou, procesia k
pripraveným oltárikom a požehnanie. Po
návrate bolo slávnostné: Teba Bože chválime..." a uloženie do Svätostánku. V piatok
popoludní o 17.30 bol sv. ruženec a po
ňom sv. omša, ktorú slúžil p. kaplán Adamko. Pretože to bola vigília sv. Jána aj homília bola o sv. Jánovi. Uviedol, že sv. Ján to
čo veril, aj svojím životom dokazoval. Pripravoval cestu Pánovi - vyrovnával mu
chodníky. Aj my v našom spoločenstve,
medzi sebou máme žiť tak, aby sme si
vedeli odpúšťať, aby sme to, čo veríme aj
dokazovali v našom živote a tak si pripravovali cestu do večnosti.
svoj život položil za vieru, pretože vyčítal
vladárovi
Herodesovi,
že
žije

s manželkou svojho brata a tak bol sťatý.
Bol to muž svätého života. Aj my máme
tak žiť, aby sme vydávali svedectvo o
svojej viere. Vydávať svedectvo, znamená prijať Krista do nášho života, aby sme
sa s ním zjednotili, objavili Božiu lásku a
stali sa opravdivými svedkami. Po sv.
omší bola vyložená Sviatosť oltárna
k celodennej poklone. O 14.30 hod sa p.
kaplán Adamko modlil s miništrantmi sv.
ruženec za tých ktorí trpia telesnou i
duševnou núdzou a prázdnotou. Potom
bola Sviatosť oltárna odložená. Po odložení Sviatosti oltárnej nasledovala sobášna sv. omša. V homílii sa prihovoril k
novomanželom o láske. O láske v tomto
období - jej začiatkoch a o jej premene
počas spoločného života na plnohodnot-

nú, obehujúcu, tolerujúcu hlbšiu lásku.
Pomoc a posilu majú čerpať z Eucharistie
po celý svoj život, čo im pomôže pri
ťažkostiach a prekážkach. V nedeľu
Eucharistická slávnosť pokračovala
slúžením svätej omše pánom farárom
Akimjakom pri rannej i slávnostnej svätej
omši. Medzi prvou a druhou sv. omšou
bol k poklone vyložený Sviatostný Spasiteľ. V homílii sa pán farár zmienil o tom,
že každý človek má pocit strachu z niečoho. Uviedol príklad o chlapčekovi, ktorý
bol na lodi uprostred mora, kde sa loď
akoby potápala. Všetci cestujúci podliehali panike z prípadného potopenia sa.
Chlapec sa stále hral, nevšímajúc si čo
sa deje okolo. Pýtali sa ho či sa nebojí.
„Nie" odpovedal „Pri kormidle je môj

otecko." U dieťaťa bola veľká dôvera v
otcovu prítomnosť a ochranu. Na lodi
nášho života je Ježiš Kristus, prítomný v
Eucharistii. Je naším kormidelníkom.
Stačí, keď sa mu otvoríme, zdôveríme a
odovzdáme do jeho vôle. Povedie nás
životom so svojou i našou nebeskou
matkou Máriou. Po druhej sv. omší bola
vyložená Sviatosť oltárna k poklone.
Popoludní boli slávnostné vešpery s
krátkou adoráciou, kde sme spoločné
vyznali vieru a klaňali sa Sviatostnému
Spasiteľovi. Farský eucharistický kongres
sa ukončil slávnostným požehnaním
prítomných. Na záver poďakoval pán
farár tým, čo po tieto dní prichádzali pred
Božské srdce Spasiteľa, ktorý iste rozleje
na nich svoje žiarivé lúče Milosrdenstva.

Celoslovenský Eucharistický kongres v Bratislave
Dňa 24. 9. 2000 sa aj naši veriaci
pridali
k pútnikom
smerujúcim
k hlavnému mestu Bratislave. V ich
srdciach nechýbala túžba po stretnutí
sa s Eucharistickým Kristom, na ktoré
sme sa už v autobuse pripravovali
spoločnou rannou modlitbou a sv.
ružencom.
Hneď po príchode do Bratislavy
sme zamierili ku kostolu Najsvätejšej
Trojice, kde sa mali zísť na spoločné
otvorenie veriaci spišskej diecézy, a
kde nás už čakal náš pán farár,
začínajúci modlitbu rozjímavého sv.
ruženca, do ktorého sme sa všetci
hneď zapojili. Modlitby pokračovali
privítaním pútnikov otcom biskupom
Tondrom. Po privítacej pobožnosti
Božieho slova sme sa za spevu litánií
k všetkým svätým postupne pripojili
k procesii smerujúcej na Námestie
Slobody. Tu o 10.00 hod. začala sv.
omša. Hlavným celebrantom bol J. E.
Franciszek kardinál Macharski, ktorý
vyjadril svoju radosť z toho, že prichádza v mene Svätého Otca.
V homílií, ktorú prečítal po slovensky
otec biskup Mons. Alojz Tkáč, zdôraznil, „že preto sa slávi Jubileum
vykúpenia, preto sa koná náš eucharistický kongres, aby sme sa skutočne odvrátili od zlého, vrátili sa
k Ježišovi, uverili v neho a mohli
s úžitkom, hodne brať, prijímať Kristovo telo. Náš Pán hovorí: ’Vezmite
eucharistický chlieb!‘ Bez jeho moci
a sily, bez jeho dynamizmu bude
naša viera, nádej a láska anemická
a slabá, slabé bude svetlo vašich
sŕdc i svedomia. A svet tak veľmi

potrebuje naše svedectvo viery lásky!“ Spomenul i evanjeliovú udalosť Emauz, keď zaslepení učeníci spoznali Pána pri lámaní chleba, a aktuálnosť tejto evanjeliovej epizódy aj pre
dnešok: „Toto stretnutie s Kristom nám hovorí: vracaj sa k svojim, ako sa dvaja učeníci
vrátili do večeradla... Vydaj svedectvo, že Ježiš vstal z mŕtvych, že Ježiš je Pán, že Ježiš
žije!“ V závere zdôraznil slová sv. Otca: „Eucharistia je dar. Ježiš je jediným Spasiteľom
sveta, Ježiš Kristus je chlieb pre nový život.“

Naplnení týmito slovami, naplnení živým Kristom sme sa po svätej omši a záverečných
modlitbách snažili zapojiť do procesie.
Niektorým z nás sa podarilo dostať na kamennú obrubu fontány na Námestí Slobody,
odkiaľ sme mohli pozorovať niekoľkotisícový zástup kňazov, bohoslovcov, rehoľných osôb,
mladých i ostatných veriacich. Biskup s monštranciou sa už dávno stratil s dohľadu, kým sa
veriaci mohli pripojiť do procesie. Spoločné modlitby a piesne, ktoré sprevádzali biskupa
nesúceho Živú hostiu i napriek rôznym prenosným ozvučeniam nebolo počuť, preto veriaci
začali spievať spontánne. Spievali naše krásne piesne z JKS na oslavu Eucharistického
Krista. Úžasné bolo, že každý sa zapojil do spevu lebo vedel tieto piesne spievať. A na
ľuďoch idúcich okolo, alebo pozerajúcich sa z okien bolo vidieť dojatie. Naše spevy nás
napĺňali Kristovou prítomnosťou a vznešenosťou, láskou i pokojom. Boli znamením toho,
že Ježiš žije a bude žiť v našom národe.
Niekoľko kilometrový sprievod skončil v Dóme sv. Martina záverečným požehnaním
a piesňou Ó, Mária, bolestivá.
Cesta späť za spevu i spoločnej modlitby zbehla veľmi rýchlo.
Nech Ježišova prítomnosť zostáva v nás a jeho požehnanie nech zostáva v našich rodinách a v našom národe.

TRIDUUM
DUCHOVNÁ OBNOVA
V JUBILEJNOM ROKU 2000
V tomto jubilejnom roku sa v našej
farnosti uskutočnila pôstna duchovná
obnova. Vráťme sa k nej v čase, keď
Adventnou prípravou sa máme chystať
na sviatky vianočné.
V dňoch 17.-19. marca 2000
v popoludňajších hodinách sa uskutočnila
v našej farnosti pôstná duchovná obnova. Jubilejný rok je časom výzvy
k obráteniu. O to viac nás pobáda v čase
pôstu, aby sme vstúpili do seba a vrátili
sa do Otcovho domu.
Obnova sa začínala vzývaní Ducha
Svätého - „Príď už Duchu Svätý, Duchu
stvorenia, Duchu zmierenia...“
Prvá prednáška tejto obnovy bola
venovaná mládeži, ktorej sa prihovoril
pán kaplán Mgr. Slotka z Levoče. oslovil
nielen mladých, ale aj tých, ktorí sa cítia
byť „mladí duchom“. Hovoril: „V srdciach
mladých ľudí sa rodia mnohé túžby, ktoré
sa nedajú v živote uskutočniť. Naším
ideálom je Ježiš Kristus. On je našou
nádejou života. On priniesol radostnú
zvesť pre tých, ktorí sú chudobní, slabí,
hluchí, slepí...“
Pán kaplán neváhal mládeži hovoriť
aj o kríži! O Kristovom kríži! Čo nám
priniesol? Jeho kríž je pre nás záchrana,
víťazstvom nad hriechom, uvádza nás do
Božieho života. „Vážme si Kristov kríž!„ hovorí a pokračuje: „Kristova obeta sa
sprítomňuje krížovou cestou, ale predovšetkým cez svätú omšu.“
Dnes je už 2000 rokov od života Ježiša Krista. On ale je živý naďalej vo
svojej Cirkvi. „Prežívajme Jubilejný rok
naplno!“ - vyzýva mládež. „Jubilejný rok
nech je pre nás rokom zmierenia, odpustenia a milostí. „A ponúka aj možnosti,
ako to osláviť, každý individuálne - modlitbou, večerným bdením, púťou (zvlášť
na miesta spojené s odpustkami), sviatosťou zmierenia a pod. Aby sme zažili
toto naše obrátenie a úprimne zmenili
svoj život. Aby to bola cesta pokánia
a zvolenia si správnej cesty Ježišovej.
Nakoniec vyzýva mladých, ale aj všetkých ľudí našej farnosti, aby boli prínosom pre túto farnosť. Aby sa pokúsili
hľadať a nájsť svoje miesto vo farskom
spoločenstve. Jubilejný rok nech je pre
nás k tomu povzbudením.

K deťom sa prihovoril pán farár
ThLic. Siska z Domaňoviec. Aj on sa
snažil svojím príhovorom priblížiť deťom
slovo POKÁNIE A ODPUSTENIE. Prečo? Lebo aj ich vyzýva Pán Ježiš, aby sa
učili odpustiť jeden druhému. V živom
dialógu s deťmi vysvetľuje, aby nestávali
medzi sebou múry, ktoré ich rozdeľujú.
Vyzýva nielen deti, ale súrodencov
a manželov, aby rozmýšľali nad sebou.
A keď niečo nájdu, aby to riešili odpustením. Na toto je veľmi vhodné pôstne
obdobie. Premýšľať o tom, čo je príčinou,
že vznikajú medzi nami hádky, hnevy.
A podľa poznania snažiť sa napraviť
vzťahy medzi Bohom a medzi sebou
navzájom. Iba tak bude z nás mať radosť
Boh a my pocítime veľkú radosť.
V podobnom duchu sa niesli prednášky aj k rodičom a manželom.
K rodičom sa prihovoril Mgr. Waxmonský, kaplán z Levoče a k manželom
PhLic. Baran, farár zo Sp. Štvrtku. Pán
farár Mgr. Ing. Čureja zo Spišského
Hrhova hovoril o práve aktuálnom pôstnom období, kde tiež všetkých vyzval
k pokániu a obráteniu.
Mgr. Maciaszek povedal niekoľko povzbudivých slov pre ľudí starých
a chorých. Citoval Bazona: „Keď človek
starne, všetko odchádza a prichádza
Boh!“ Starý človek je neobyčajne schopný pre nové city. Milujme starého človeka
pre jeho vlastnosti: dobré srdce, žičlivosť,
usmiatu tvár, nezištnosť, skúsenosť,
srdečnosť, schopnosť dojímania, lásku,
čistotu a nábožnosť. Na druhej strane
povzbudzuje starých ľudí: „Prijmite svoju
starobu! Tak sa stane pre vás oslobodením. Dokonca aj vtedy, ak ste uväznení
vo svojej izbe a pripútaní na lôžko.“
K chorým sa prihovára: „Nikto tak nepotrebuje duševnej posily a očistenia, ako
chorý človek. A tej sa jej dostáva práve
vo sviatosti Eucharistie.“ Citoval slová sv.
Otca: „Kristus v určitom zmysle sprístupnil svoje vykupiteľské utrpenie človeku.
Nakoľko sa človek zapojí do Kristovho
utrpenia, natoľko dopĺňa svojím spôsobom to utrpenie, ktoré Kristus podstúpil
na vykúpenie sveta. Zdroje Božej sily
vyvierajú práve z ľudskej slabosti.“ A citát
pokračuje: „Nech naši chorí píšu evanjelium utrpenia. Prvú kapitolu napísal sám
Ježiš Kristus. On trpel, aby človek nezahynul, ale mal večný život. Písala ho
s Ním aj Sedembolestná Panna Mária.

Písali ho Kristovi učeníci cez 2000 rokov
a máme ho písať aj my dnes.“
Táto 3-dňová duchovná obnova bola
každý deň sprevádzaná modlitbami,
krížovou cestou a sv. omšou. Kajúcu
pobožnosť vbiedol Mons. ThDr. Dlugoš.
Svojimi myšlienkami prispel a pomohol
nám k lepšiemu spytovaniu svedomia
a povzbudil nás k vykonaniu dobrej svätej
spovede.
Sme vďační Pánu Bohu a nášmu duchovnému otcovi Doc. ThDr. Akimjakovi,
ktorý toto všetko pomohol zorganizovať.
V závere mi nedá zakončiť ináč ako
opäť slovami refrénu z piesne k Duchu
Svätému: „Duchu Svätý, svojou mocou
v láske obnov nás! Nenechaj nás kráčať
nocou, osvieť rozum náš!“
Helena Kočišová

Sviatostný život
vo farnosti Klčov
v roku 2000
Sviatosť krstu prijali:
- Lukáš Pekarčík
- Lenka Rovderová
- Katarína Tokarčíková
Sviatosť manželstva uzavreli:
- Peter Kožár
a Mária Demočková
- Ján Berko
a Erika Polláková
- Ondrej Bukšák
a Lucia Zahradníková
S nádejou na stretnutie sa
vo večnosti sme sa rozlúčili
s veriacimi:
- Igor Horváth (+13.1.2000)
- Jozef Ondruš (+13.2.2000)
- Štefan Mačuga (+25.2.2000)
- Ján Kyseľ (+2.4.2000)
Terézia
Ondrušová
(+
20.10.2000)
- Michal Čisár ( + 1.11.2000)
- Žofia Fabianová ( + 10.11.2000)
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